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I. Bevezető megjegyzések

Az EU anyagpolitikájának reformjára vonatkozó rendelettervezet Európai Bizottság által 2003 
októberében történt beterjesztése, valamint a Tanácsban és az Európai Parlamentben történt 
eddigi megvitatásai, köztük a 2005. január 19-i meghallgatás, továbbá az érdekelt felekkel 
folytatott számos megbeszélés után megállapítható, hogy nagy egyetértés alakult ki abban, 
hogy már nincsenek kételyek egy új anyagpolitika szükségességét illetően, ugyanakkor 
továbbra is vitatott a vegyi anyagok nyilvántartásba-vételi, értékelési, engedélyezési és 
korlátozási rendszerének kialakítása.

A viták központi kérdése a Bizottság által választott, alapvetően mennyiség-orientált 
nyilvántartásba vételi megközelítés, amely részletes kockázatelemzést nem tesz lehetővé. Az 
ebben rögzített követelmények döntőek annak megítélésében, hogy a vegyi anyagokból eredő 
lehetséges veszélyek illetve kockázatok elleni megcélzott védelem arányos-e (vagy sem) az 
ipar túlzottan bonyolult és költséges eljárásokkal történő megterhelésével.
Emellett az eddigi vitákat követően alapvetően megoldatlannak tűnik két kérdés:

1.Hogyan kerülhető el, hogy különösen kis mennyiségben gyártott termékeket kivonjanak 
a forgalomból, és ezzel azok hiányozzanak főleg az ezeket felhasználók termelési 
folyamataiban, csupán azért, mert nyilvántartásba vételük túlságosan drága, és nem 
azért mert önmagukban túl veszélyesek volnának?

2.Hogyan tud egy termék-importőr eleget tenni a nyilvántartásba vételi 
követelményeknek anélkül, hogy lehetősége lenne a termékekben lévő anyagokról 
kellően pontos ismereteket szereznie?

Vitathatatlannak látszik, hogy az olyan KKV-k terhei, amelyeket egyrészt a kis volumenű 
különleges vegyszerek gyártóiként, másrészt ezek felhasználóiként a REACH legkülönbözőbb 
ágazatai érinteni fognak, az eddigieknél nagyobbak lesznek.
A behozatalok kezelésére vonatkozó előírásokat ezért úgy kell megfogalmazni, hogy 
elkerülhetők legyenek az egyik európai alap-iparág további versenyhátrányai, és ne 
merülhessen fel kétség azok WTO-összeférhetőségét illetően sem.

Emellett egyértelműen tisztázandó a felállítandó Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai 
Ügynökség jogállása a nemzeti felügyeleti hatóságok struktúrájában, és rögzíteni kell az 
Európai Parlament szerepét.
A Bizottság által javasolt, alapvetően mennyiség-orientált nyilvántartásba vételi megközelítést 
illetően minden szükséges és lehetséges kockázat-orientált módosítási elképzelésnél az kell, 
hogy legyen a legfőbb cél, hogy a ember és a környezet megcélzott védelmét hatékonyabb 
módon, azaz az érintettek számára célirányosan, gyorsabban, kevésbé bürokratikusan és 
kisebb költséggel érjük el, mint ahogy azt a bizottsági javaslat jelenlegi formájában lehetővé 
teszi.
A bizottsági javaslat gyakorlati megvalósíthatóságát illetően lényeges kritikák fogalmazódtak 
meg, amelyeket komolyan kell venni. A kritizált pontok egy részét illetően örvendetes módon 
már vannak értékes megoldási javaslatok, ugyanakkor más problémás kérdések, mint a 6. 
cikké, még teljesen megoldatlanok.
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II. A javasolt nyilvántartásba vételi rendszer kritizált pontjai

A bizottsági megközelítés egyrészt nem magától értetődő, másrészt aránytalan: Nem 
magától értetődő az, hogy az összes regisztrációs adatot - az egészségi és környezeti 
kockázatok bármiféle figyelembe vétele nélkül – minden egyes anyagot és alkalmazást 
illetően egyformán megköveteli, ahelyett, hogy priorizálást alkalmazna. Aránytalan pedig 
azért, mert az az alapigazság ugyan mindig áll, hogy "több adat egyenlő több vizsgálati és 
adatbeszerzési költség", de semmiképpen nem áll fenn minden esetben a "több adat egyenlő 
magasabb védelmi szint" összefüggés.

Nem látható be például az, hogy egy olyan (természetes) anyagnál, mint a só, a rendkívül kis 
expozíció ellenére, miért kell ugyanolyan nagy adatbeszerzési ráfordítást eszközölni, mint egy 
erősen rákkeltő anyagnál, csupán azért, mert sót nagy mennyiségekben állítanak elő.

Itt differenciált megközelítési módot kellene választani, anélkül, hogy el kellene távolodni a 
céltól, azaz a kereken 30 000 szóban forgó anyag kivétel nélküli nyilvántartásba vételétől.
A Bizottság mennyiségi-küszöb megközelítéséhez kötődő, túlzottan nagy nyilvántartásba 
vételi költségek számos esetben – különösen a piaci résekben tevékenykedő kis- és 
középvállalatok által kis mennyiségben előállított anyagok esetében – nincsenek arányban 
azzal a forgalommal, amely az ilyen anyagokkal elérhető lenne. Ennek következtében a 
vállalatok arra kényszerültek, hogy termékeik bizonyíthatóan jelentős részét gazdasági 
okokból (és nem veszélyességi okokból!) visszavonják a piacról. A legrosszabb esetet véve ez 
a termelés-kihelyezéssel, termelés-leállítással sőt akár munkahelyek elvesztésével járó üzem-
leállításokkal fenyeget az EU-ban.1 A Bizottság mennyiségi-küszöbös rendszere tehát téves 
szelektálási ingert vált ki, amely a nyilvántartásba vételi költségekhez és nem az anyaggal 
kapcsolatos veszélyekhez igazodik. Ez korrigálandó!
A szükséges nyilvántartásba vételi dokumentációk és adatlapok elkészítésének bürokratikus 
ráfordítása különösen a kis és középvállalatokkal szemben túlzott követelményt támaszt. Az 
időtényező mellett a szükséges személyzeti ráfordítás valamint a szakszemélyzet gyakori 
hiánya is igen megterhelő lehet. A követelmények a versenyképesség erősítésével és az 
adminisztráció újra meg újra követelt egyszerűsítésével, valamint a jobb szabályozásra 
irányuló tervekkel homlokegyenest ellenkeznek.
Végül attól is tartani kell, hogy a javaslat hosszú távon ártani fog a gazdaság innovációs 
képességének is az EU-ban, mivel megnehezíti az újító ötletek megvalósítását, csökkenti a 
rendelkezésre álló anyagok számát, és az új elgondolások megvalósítását egy átfogó 
bürokráciának veti alá. Ezzel ellene hat a megújított lisszaboni stratégia céljának, annak, hogy 
az EU-t végre ismét versenyképessé tegyük.

A mennyiségi-küszöb megközelítés emellett szükségtelen további állatkísérletekhez vezet, 
amelyek kockázat-orientált megközelítés esetén jelentősen csökkenthetők lennének.

  
1 Az egyes anyagok helyettesítése másfelől rendszerint költséges kutatásokat igényel, amelyeket a rendelkezésre 
álló anyagok és ezek kombinációinak természetszerűen korlátozott száma határol be és az, hogy a helyettesítő 
anyagok igazolandó alkalmassága sokféle kémiai, fizikai, technikai és toxikológiai jellemzőtől függ.
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III. Javítási lehetőségek

Időközben számos, részben kiegészítő javaslat érkezett be a tagállamoktól valamint a szakmai 
szervezetektől. Valamennyi javaslatban közös a törekvés, hogy hidat verjenek az elérhető 
védelmi szint és a szakszerű és ténylegesen szükséges nyilvántartásba vételi és hatékony 
értékelési követelmények között. A javaslatok előterében az áll, hogy azokat az anyagokat, 
amelyek kétségtelenül veszélytelenek, mihamarabb környezettel összeférőnek lehessen 
nyilvánítani, és ezáltal korlátozni lehessen az anyag-bejelentésekkel kapcsolatos 
adatkövetelményeket, és a beható vizsgálatokat a valóban problematikus anyagokra lehessen 
összpontosítani.

1. Egy anyag – egyetlen nyilvántartásba vétel (one substance – one registration, OSOR)
A Nagy-Britannia és Magyarország által a Tanácsban tett javaslat, miszerint egy adott anyag 
csak egyszer kerüljön nyilvántartásba vételre, meggyőz egyszerű logikájával, mert ugyanazon 
adatok többszöri keresésének és finanszírozásának elkerülésére törekszik. Az OSOR-
elgondolás elvben alkalmas a vállalati és hatósági adminisztratív ráfordítások masszív 
csökkentésére.
A viták során azonban az alábbi megoldatlan kérdések vetődtek fel, amelyekre választ kell 
adni egy elfogadható alternatív megközelítéshez:

1. Ki állapítja meg az adatmegosztási költségeket, és ki a döntőbíró akkor, ha a 
konzorcium-partnerek között nem jön létre megegyezés?

2. Hogyan kell a költségeket (ismételten) megosztani, ha egy konzorcium első 
megalakulása után további gyártók is csatlakozni akarnak, anélkül, hogy óriási 
bürokratikus újrafelosztás válna szükségessé?

3. Hogyan lehet a konzorcium-alakítás ellenére – melynél a kényszer-konzorciumok 
egyértelműen kizárandók – biztosítani az üzleti titkok megőrzését?

4. A konzorciumok jelenleg még nem teljesen kidolgozott előírások szerint történő 
alakítása általánosan összhangban van-e a vonatkozó trösztellenes jogszabályokkal?

5. Fenntartható-e minden esetben az a feltételezés, hogy mindig létezik egy egyértelmű 
anyag-definíció?

A nyitott kérdések ellenére rögzíthetjük, hogy ez a javaslat csökkentené a nyilvántartásba 
vételek igazgatástechnikai ráfordításait, segíti a kis- és középüzemeket és a költség-kérdést is 
pozitívan befolyásolhatná. Ez a koncepció is nyitva hagyja azonban azt a kérdést, hogy 
hogyan lehetne javítani a nyilvántartásba vételnél a nem megfelelő priorizálást. A behozatalok 
problematikája szintén továbbra is megoldatlan. A javaslat értelmes megvalósításához 
emellett meg kellene erősíteni az európai ügynökség szerepét, hogy független döntőbíróként 
működhessen közre.

2. Minimális mennyiségek
A bizottsági javaslat azt irányozza elő, hogy a nyilvántartásba vételi előírások csak az évi 1 
tonnánál nagyobb mennyiségben termelt anyagokra vonatkoznak, hacsak már eleve nem 
tartoznak az olyan elismerten nagy veszélyességű kategóriákba, mint a poliklórozott bifenilek 
és a rákkeltő anyagok. Mindazonáltal elsősorban a Tanácsban folytatott viták során hangot 
kapott az a nézet, hogy az e határ alatti anyagokat szintén tartsák nyilván a REACH-ben.
Az alkalmazási kör ezen tervezett kiterjesztése ismét aláhúzza, hogy a nyilvántartásba vételi 
adatkövetelmények és eljárás ilyen mindenféle kockázattól eltekintő meghatározása tévútra 
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vezet. Természetesen a kis volumenű anyagok is veszélyeztethetik az egészséget és a 
környezetet. Ennek ellenére teljesen eltúlzottnak tűnik mindezen anyagokat a REACH 
rendszernek alárendelni.
Ezzel összefüggésben arra is rá kell mutatni, hogy az adat- és ezzel együtt járóan a vizsgálati 
követelmények jelentős kiterjesztése igen negatív következményekkel járna az 
állatkísérletek még mindig túl magasnak tekintett szintjére.

3. A máltai / szlovén javaslat
A Málta és Szlovénia által beterjesztett javaslat éppen a fenti problematika kezelésére tesz 
kísérletet. A megfontolások kiindulópontja az, hogy az eddig követett egységes és mindent 
felölelő nyilvántartásba vételi stratégia (one size fits all) legalábbis a nullától 10 tonnáig 
terjedő tartományt nem tudja megragadni. Ez az első alkalom, hogy valaki messzebb vezető 
priorizálást tart szükségesnek.

A két fő kockázati csoportba sorolással (kis- és középüzemek által más anyaggyártók általi 
továbbfeldolgozás céljára gyártott különleges vegyszerek és importanyagok) különösen a 
hiányanyag-gyártók problematikáját tárgyalja a javaslat. Joggal mutat rá az ilyen 
gyártók/importőrök jóval csekélyebb konzorcium-alakítási érdekeltségére (lásd az OSOR-ral 
kapcsolatos kérdéssort a III-1 pont alatt). Azoknak az adatoknak a javasolt szétválasztása, 
amelyek akadálytalan rendelkezésre állás esetén alkalmasint kérdésessé tehetik egy vállalat 
üzleti sikerességét, azt a kérdésfeltevést foglalja magába, hogy az adatkövetelmények és az 
üzleti titkok milyen arányban állnak egymással.

A javaslat továbbá a már meglévő adatok számbavételét, és ezzel egy előzetes nyilvántartásba 
vételi fázist irányoz elő. Ezzel kapcsolatban itt gondolnak először egy olyan kockázati alap-
adatállományra, amely gyors és hatékony kockázatelemzést tenne lehetővé. A javaslatban 
előirányzott első előzetes kockázatelemzéssel és az első biztonsági elemzéssel, valamint a 
dokumentáció teljességének leellenőrzésével elkerülhető a kockázatnélküli minimál-
mennyiségeknek a 11-éves bevezetési fázis végére történő felhalmozódása, és jelentősen 
megerősödik a kockázat-orientáltság. A költségmegosztás és az Ügynökség jogállását érintő 
már említett elemekkel szintén foglalkozik a javaslat.

A javaslat első kiindulópontot nyújt ahhoz, hogy nagyszámú adat szimpla begyűjtésétől el 
lehessen mozdulni a vegyi anyagok veszélypotenciáljának kockázati kritériumok szerint 
rendezett és hatásos vizsgálata felé, és lehetővé teszi a nem aggályos anyagok gyors 
tisztázását.

4. Egy javított REACH (a workable REACH) kezdeményezése
Ezeket a valódi kockázatelemzésre és az első fázishoz szükséges adatok korlátozására 
irányuló megfontolásokat az ipar a REACH egész alkalmazási területére kiterjesztette. A 
célkitűzés egy világos kettős stratégiát követ:

1. a nyilvántartásba vételi követelmények hozzáigazítását a ténylegesen elemzendő 
kockázati potenciálhoz, és

2. egyidejűleg egy hatékony kockázatelemzés végrehajtását, amely a valóban 
problematikus anyagokra összpontosít.

Így az eredmények gyorsabban fognak rendelkezésre állni, és az Ügynökség képessé válik 
arra, hogy behatóan meg tudja vizsgálni azokat az anyagokat, amelyeknél olyan veszélyek 



PE 357.565v01-00

Külső fordítás 6/10 CM\562724HU.doc

HU

megalapozott gyanúja áll fenn, amelyek az egyes alkalmazások korlátozását illetve az adott 
anyag betiltását szükségessé tehetik. Összességében tehát az eddigiekben javasolt mindenre 
kiterjedő adatgyűjtési rendszerrel szemben egy jobb védelmi színvonalat érünk el, miközben 
egyidejűleg jelentősen lecsökken a rendszer bürokratikus túlterheltsége.

Ezt úgy érjük el, hogy először egyértelműen elhatároljuk az alkalmazási területet a többi, lex 
specialis által szabályozott jogterületektől. A mai javaslat különböző helyein felsorolt 
kivételek összefoglalása lehetővé tenné az alkalmazási terület koherens megítélését.
Ahhoz, hogy a fent ismertetettek szerinti hatékony kockázatelemzés is sikerülhessen, az 
anyagok besorolását a puszta éves termelt tonnamennyiségen túl az adott anyag 
tulajdonságaira és lehetséges expozíciós kategóriáira is ki kell terjeszteni. Ahelyett, hogy 
termékcsoportokat néznénk, jellemző egészségi és környezeti expozíciókat lehet azonosítani 
és kategorizálni egy adott anyagra annak alkalmazásától függetlenül. Ennek során 
összefoglaljuk azokat a jellemző terhelési szituációkat, amelyek azonos óvintézkedéseket 
tesznek szükségessé. Ezek a következők: az ember fő bevételi útvonalai (szájon át, 
belélegezve vagy bőrön át), a környezetbe jutási utak (levegő, víz, talaj, élőhely) és az adott 
expozíció tartama (egyszeri vagy rövid idejű, alkalmankénti, ismétlődő vagy hosszú távú). 
Ezeken az expozíciós kategóriákon belül aztán meghatározunk majd csoportosítunk: alapvető 
alkalmazási területek (ipari, kisipari vagy magán használat) és elviselhető expozíciós 
mértékek/fokozatok. Egy ilyet dolgoznak ki jelenleg a Bizottság "REACH Implementation 
Programme"-jának keretében.

A kockázatelemzés első fokozatához elegendő lenne egy olyan minimális adatállomány, 
amely a legfontosabb fizikai-kémiai tulajdonságokat és a heveny egészségi és környezeti 
hatásokat tartalmazza. További tesztvizsgálatokat azután az adott expozíciós szituációtól kell 
függővé tenni. Az expozíció növekvő súlyossági fokával párhuzamosan a nyilvántartásba 
vétel szigorúbb időbeli és tartalmi követelményekkel kellene, hogy együtt járjon. Ezáltal a 
regisztrálandó anyag priorizálási összetevője is átfogóan figyelembe vételre kerülne a 
kockázati szempont teljes mértékű érvényre juttatása érdekében. Célszerű ennek során a 
vállalatnál már meglévő adatokat támogatólag felhasználni, hogy az ismert kockázatú 
anyagokat minél hamarabb be lehessen azonosítani és a nyilvántartásba vételnél elsőbbséggel 
kezelni. Itt első sorban CMR-, PBT- és vPvB-anyagok jönnek szóba.

5. IT-Tool Downstream-User-ek számára
Az európai textilipar kifejlesztett egy információtechnikai eszközt, amellyel a rákapcsolódott 
felhasználók önállóan, mert szabványosított és digitalizált módon, tudják az általa alkalmazott 
anyagok értékelését alkalmazások szerint és expozíció kategóriák szerint felosztva elvégezni.

Ez a javaslat, amelynek beterjesztése a német és az osztrák delegáción keresztül történt, nagy 
érdeklődést váltott ki a Tanácsban is.

Egy megfelelően kialakított, automatizált előregisztrálás a minimális adatállománnyal együtt 
a Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökségnél lehetővé tenne egy ilyen ellenőrzést a 
rácsatlakozott felhasználók által, korlátozná a vállalatok és hatóságok adminisztrációs 
ráfordításait, és egyidejűleg biztosítana az információk megkövetelt nyilvánosságáról (right to 
know).
6. Újonnan kialakított alkalmazási terület
Az alábbiakban egy módosított alkalmazási terület kerül ismertetésre, amely az előzőekben 
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említett problémákat tárgyalja, amennyiben azok a REACH-javaslat ezen részében oldhatók 
meg.

a.) Érvényben lévő jogszabályok
Azokat az anyagokat, amelyek kezelése már szabályozva van a meglévő irányelvekben (pl. 
biocidok, növényvédelem stb.) általánosan ki kell venni a 2. cikkben a teljes alkalmazási 
területből. A jelenleg az egész irányelvben szétszórtan szereplő kivételes szabályozásokat 
célszerű lenne az irányelv elején összefüggően felsorolni. A kozmetikai irányelv e 
szempontból különös kihívást jelent, mivel jelenlegi formájában nem veszi figyelembe a 
REACH-javaslat egyes szempontjait.

b.) Újrahasznosítási és hulladék-problematika
A REACH-javaslat mélyebb elemzése során hamar kiderült, hogy majdnem átsiklottunk egy 
olyan problémakör felett, amely kétségtelenül módosításra szorul. Az anyagok kezelése terén 
elért sikerek egy része abból a körülményből adódik, hogy Európa korán és időközben igen 
átfogó módon látott hozzá az anyagok újrahasznosításához és jogilag szabályozta ezt. A most 
előttünk álló javaslat azt a veszélyt rejti magában, hogy ezeket az előnyöket semmivé teszi.
Az egyik megoldás az lehetne, hogy egyes anyagokat illetve alapanyagokat, mint pl. az 
(ivó)víz, az üveg, a karton és papír, kiveszünk a nyilvántartásba vételből, amennyiben az 
újrahasznosításban résztvevő anyagokról van szó. Az még megvitatásra vár, hogy miként 
kezelendők az olyan anyagok, amelyek az anyagszétválasztás illetve anyagkinyerés keretében 
vegyi anyagok vagy eljárások segítségével módosításra kerülnek. Mindazonáltal biztosítani 
kellene, hogy még ilyen módosítások esetén is legalább megmaradjon, vagy még tovább 
javuljon az Európában elért magas újrahasznosítási szint.

c.) Természetes anyagok
Hasonló problématerületet képeznek azok a természetes anyagok, amelyeknél a REACH 
szerinti nyilvántartásba vétel túlzott volna (lásd a „só“ példát a II. pontban). Általános 
mentesítés az ilyen anyagokra azonban nem képzelhető el, mivel az olyan természetes 
anyagok, mint az ólom vagy a higany, vitathatatlanul veszélyeket hordoznak.
Egy lehetséges elhatárolás az volna, hogy a természetes formában lévő anyagok közül csak 
azok mentesülnének, amelyek felhasználása vegyi anyagok segítségével történő közbenső 
kezelés alkalmazása nélkül lehetséges és amelyek expozíciója vagy elhanyagolhatónak 
tekinthető vagy pedig más előírásokkal van szabályozva. Egy példa lehetne erre a koksz, 
amely további kezelés nélkül kerül felhasználásra, és amelynek expozícióját a kibocsátás-
védelmi előírások kellően szabályozzák.

d.) Polimerek
A javaslatban a polimerekre jelenleg talált megoldás nem logikus. A 133 cikk (2) bekezdése 
szerinti felülvizsgálat keretében begyűjtött eredményeket az Ügynökségnek értékelnie kell és 
a jogszabályok módosítását fenn kell tartani a törvényhozók számára.

e.) Ötvözetek
Az ötvözeteknél hasonló tisztázási igény merül fel. Ez esetben is célszerűnek látszik kivételes 
szabályozás alkalmazása.
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f.) Kutatás és fejlesztés (K+F)
A REACH-nél a K+F-ben felhasznált anyagokra vonatkozóan előirányzott kivételes 
szabályozások szintén elégtelennek tűnnek. A K+F-et ki kellene venni a rendelet érvényességi 
köréből. Azok a feltételek, amelyek mellett az anyagokat K+F célokra használják fel, annyira 
különböznek a nagy- és kisipari felhasználástól, hogy az érintett anyagok bevonása a REACH 
hatálya alá helytelennek tűnik. A mentesítés 7. cikkben szereplő 5 éves határidejét ezért 
célszerű feloldani.
Az iparra vonatkozó innovációs ösztönzéseket tovább kell erősíteni, azonban anélkül, hogy 
általános kényszer-helyettesítést váltsunk ki.

g.) Közbenső termékek
További kérdést jelent az, hogy azokat a közbenső termékeket, amelyek nem kerülnek piacra, 
célszerű-e kivenni a REACH-szabályozás alól.

7. A működőképes és kiegyensúlyozott REACH-csel szembeni követelmények
A REACH-javaslat megvitatott módosítási lehetőségeinek eddigi vizsgálataiból az alábbi 
következtetések adódnak:

i.) Az alkalmazási területet újra kell fogalmazni (lásd 6. pont).

ii.) Be kell vezetni egy előregisztrációt, amely lehetővé teszi egy mind a 30 000 
anyagot átfogó anyagjegyzék minimál-adatállományok formájában történő közeli 
elkészítését. Ez lehetővé tenne egy haladéktalan durva kockázatbecslést.
Az ilyen minimál-adatállományok felállítása szükségessé tenne bizonyos 
behatárolt előregisztrációs időtartamot, mivel nem minden tagállam illetve vállalat 
rendelkezik összehasonlítható adatanyaggal. Ugyanakkor ez lehetővé tenné a 
szükséges kockázatelemzések azonnali és átfogó összegyűjtését.
Ez az első felmérés arra is lehetőséget adna, hogy idejekorán konzorciumok 
alakulhassanak azért, hogy aztán a különböző, éves termelt mennyiségtől függő 
teljes nyilvántartásba vételi és kiértékelési fázisban lehetőleg költség-hatékonyan 
működhessenek.
Ez a megközelítés emellett azt is lehetővé tenné, hogy a közbenső termékekkel és 
az olyan termékekkel szembeni adatszolgáltatási követelményeket, amelyek egy 
zárt termelési folyamaton belül megmaradnak, összehasonlítsuk a tényleges 
veszély-potenciállal.
Végül pedig ez a bürokrácia és a csatlakozó felhasználók költségeinek 
csökkentését is eredményezné.

iii.) Az anyag-nyilvántartás alapján kockázati és mennyiségi kritériumok szerinti 
prioritás-listák készülnek. Minél veszélyesebbnek bizonyul egy anyag a minimál-
adatállomány kiértékelése alapján, annál hamarabb kell azt nyilvántartásba venni 
és annál magasabbak az adatszolgáltatási követelmények. Hasonlóan a jelenlegi 
javaslathoz, a 11 év elteltével mind a 30 000 anyag kockázat-orientáltan 
nyilvántartásba lesz véve.

iv.) Ami a 6. cikk problematikáját illeti, legalább a (2) és az utána következő 
bekezdéseket törölni kell, mivel ezek WTO-összeférhetősége nem biztosított. 
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Bizonyosan kívánatos volna egy átfogóbb szöveges megoldás, ez azonban 
jelenleg még nem várható.

v.) Az Ügynökség jogállását jelentősen meg kell erősíteni, ennek során tisztán meg 
kell fogalmazni a közte és a nemzeti hatóságok közötti együttműködési 
mechanizmusokat. Elkerülendő a döntések blokkolása is. Az előregisztráció 
alkalmas informatikai eszközökkel történő automatizálása (lásd III-5 pont) 
ugyancsak előirányzandó, csakúgy, mint a nyilvántartásba vétel eljárás megfelelő 
szabványosítása. Ezzel kapcsolatosan ismét meg kell vizsgálni az Ügynökség 
pénzügyi ellátottságát és szükség esetén ki kell igazítani.
Végezetül a vállalatok számára az Ügynökségnek kell lennie a jogbiztonság 
garantálójának, és ezért az övé kell, hogy legyen az utolsó szó az anyagok 
kockázatának és vizsgálati eredményeinek értékelésénél. Ez egyben azt jelenti, 
hogy a bizonyítás terhe arra a vállalatra vagy tagállamra hárul, amelyik kétségbe 
vonja az Ügynökség értékelését.

vi.) Biztosítani kell az Európai Parlament jogállását a további nyomon követésénél, 
hogy az ily módon módosított REACH kifejti-e a tényleges hatásokat. Ezért elő 
kell irányozni egy megszüntetési záradékot (sunset clause).

IV. A megoldás felé vezető következő lépések

A fent ismertetett lehetőségeket koherenciájukat illetve kombinációikat illetően még tovább 
kell vizsgálni, és meg kell várni, hogy milyen eredmények adódnak a Bizottság hamarosan 
elkészülő kiegészítő következményfelmérő tanulmányából.
Mindazonáltal úgy tűnik, hogy csupán egy minimál-adatállománnyal és előregisztrációval 
történő, minden anyagra kiterjedő kockázat-megközelítés látszik az összes fent említett 
problémakörre vonatkozóan megoldást nyújtani. Az adatszolgáltatási követelmények egyidejű 
lekorlátozása valamint a korai és átfogó kockázatelemzés javítja a fogyasztók és a környezet 
védelmi színvonalát, az ipar számára pedig lehetővé teszi a költségek és a ráfordítások 
csökkenését. Ez szükségessé tenné a nyilvántartásba vételi előírások újjáalakítását a belső 
piaci jogalap szem előtt tartása mellett, valamint a vonatkozó függelékek átigazítását.

Pillanatnyilag azonban még nem mutatkozik kielégítő megoldás a vállalatok harmadik 
államokkal (ottani gyártókkal) való kapcsolataira, ami megakadályozza, hogy a REACH 
maradjon az egyedüli Európában alkalmazható jog, és ezzel nemzetközi versenytorzulásokat 
okoz az európai ipar számára.
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